
Adatkezelési tájékoztató
– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú 

Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) való megfelelés érdekében –

1. Adatkezelő, -képviselője és az Adatvédelmi tisztviselő
neve, elérhetősége: 
• Adatkezelő: UNIQA Biztosító Zrt.
• Az Adatkezelő képviselőjének, továbbá az adatvédelmi

tisztviselőnek neve és elérhetősége a Biztosító honlapján és
az Ügyfélszolgálaton kifüggesztve található. Ezen informá-
ciókról Ügyfeleink a függő biztosításközvetítő ügynök biz-
tosításközvetítői irodájában is tájékozódhatnak.

2. Adattovábbítás címzettjei:
• Adatfeldolgozók: A Biztosító részéről adatfeldolgozóként a

Biztosító számára a biztosítási szerződéssel kapcsolatban
mindenkor kiszervezett tevékenységet végző személyek,
adatfeldolgozók járhatnak el, akik az adatokat megismer-
hetik. Ezen adatfeldolgozók címzetti körök szerint az aláb-
biak:
– belföldi és az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyez-

ményben részes tagállamban lévő viszontbiztosítók,
– elektronikus adatfeldolgozó szolgáltatók,
– informatikai (rendszerkarbantartó, üzemeltető) szolgál-

tatók,
– információbiztonsági és szoftverfejlesztési szolgáltatók,
– kárrendező és kárszakértő szolgáltatók,
– kárrendezés során eljáró magánnyomozók, 
– kockázat elbírálásban és kárrendezés során eljáró orvos-

szakértők,
– kárrendezésben és díjbehajtásban résztvevő ügyvédek,

ügyvédi irodák, követelés behajtók,
– vagyonkezelők, nyomdai szolgáltatók.

• A Biztosítónál adatfeldolgozást végző személyek hatályos
listája a Biztosító honlapján található.

• Amennyiben a termék jellegéből adódóan a szerződésben
foglalt szolgáltatás teljesítése érdekében elengedhetetlen,
a Biztosító a szerződés teljesítése céljából harmadik 
országba továbbítja az Érintett személyes adatait annak ér-
dekében, hogy az Érintett külföldön részesülhessen egész-
ségügyi ellátásban, vagy külföldön vehessen igénybe szol-
gáltatásokat. A Biztosító minden esetben az Érintett által
igénybe vett szolgáltatás szerinti országban honos partne-
rének továbbítja az Érintett személyes adatait. Amennyiben

a szerződés teljesítéséhez az elengedhetetlenül szükséges,
a Biztosító 3. országba az alábbi címzetti körnek továbbít-
hat adatot:
– viszontbiztosítók,
– egészségügyi intézmények, 
– egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltatók,
– nyomozóhatóság, ügyészség, bíróság.

3. Biztosítási titok megismerése:
A Biztosító jogosult kezelni Ügyfeleinek biztosítási titoknak mi-
nősülő adatait. A biztosítási titok kezelésére vonatkozó rendel-
kezéseket a Bit. 135-146. §-ai tartalmazzák, amely szövege el-
érhető a Magyarország Kormánya által meghatározott,
elektronikus közszolgáltatásként működő, bárki számára térí-
tésmentesen hozzáférhető honlapon (jelenleg: http://njt.hu/).

4. Az Ön mint Érintett jogai
Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem
által biztosított Érintetti jogaival. Ennek érdekében az alábbi-
akban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adat-
védelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.
4.1. Az Érintett hozzáférési joga

Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfe-
lelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatai-
nak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön
jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt szemé-
lyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájé-
koztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes
adatait.

4.2. A helyesbítéshez való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Biztosító indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adato-
kat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.

4.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük
bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:
• A továbbiakban már nincs szükségünk az adott ada-

tokra; 
• Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott

hozzájárulását; 

A Biztosító az átláthatóság elvének érvényesülése érdekében közérthető módon kívánja Ügyfeleit tájékoztatni a Biztosító adatkeze-
léséről és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) való megfelelő-
ségéről. A Biztosító ugyanakkor a jogi teljeskörűség érdekében honlapján, továbbá Ügyfélszolgálatán is közzéteszi a részletes
Adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumokat (ezen dokumentumok a függő biztosításközvetítő ügynökök biztosításközvetítői
irodájában is elérhetőek). 

A biztosításközvetítői irodák elérhetőségei a Biztosító honlapján megtalálhatóak.  A Biztosító az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. Törvény”), továbbá a GDPR alapján, figyelembe véve a biztosítási
tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény („Bit.”) rendelkezéseit, az alábbi tájékoztatást nyújtja a természetes személy
érintetteket (Szerződők, Biztosítottak, Kedvezményezettek, a Bit. szerinti egyéb Ügyfelek, a továbbiakban együttesen említve, mint:
„Érintett”) részére.
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• Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen; 
• Ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesí-

téséhez törölni kell; 
• Aggodalma merül fel az adatai általunk történő adat-

kezelésének jogalapja tekintetében.
4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

• Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel sze-
mélyes adatai általunk történő kezelésének pontossá-
gával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcso-
latban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink
korlátozását. A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk
már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint
Érintett igényli valamely jogi igényének előterjeszté-
séhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban
az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja
a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját.

• A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem
végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A korláto-
zás feloldásáról a Biztosító előzetesen tájékoztatja
majd.

4.5. Az adathordozhatósághoz való jog 
Ön bármikor kérheti, hogy a Biztosító a hozzájárulása
alapján, vagy szerződéses jogalapon kezelt személyes
adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban bocsássa rendelkezésére.  Ön továbbá jo-
gosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatke-
zelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Biz-
tosító.
Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható,
a Biztosító az Ön kérésére a személyes adatokat közvet-
lenül továbbítja. 

4.6. A hozzájárulás visszavonásához való jog
• Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak

használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a
hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben
nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról
van szó. 

• Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés
érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,

amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsoló-
dik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok köz-
vetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból
nem kezelhetők. Ön a direkt marketing megkeresé-
sekhez adott hozzájárulását a fenti postai levelezési
címre, vagy a lemondom@uniqa.hu email címre kül-
dött levelével bármikor visszavonhatja. A visszavonó
nyilatkozatban kérjük, tüntesse fel nevét és partner-
kódját.

4.7. Jogorvoslati jog
• Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos

adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették,
jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információsza-
badság Hatóságnál panaszt benyújtani. A Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu/; Cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; 
Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

• A jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat
a Biztosító ellen. A per az Ön választása szerint a la-
kóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

5. Biztosító elérhetősége adatkezelési ügyekben
A fenti jogait az adatvedelem@uniqa.hu email címre vagy
az UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly
krt. 70–74. postai levelezési címre küldött levelében gyako-
rolhatja.

6. A jelen tájékoztató egyoldalú módosításának lehetősége
A Biztosító jogosult a fenti „Adatkezelés, Adatvédelem”
című pontban szabályozott rendelkezéseket egyoldalúan
módosítani. A módosításról Biztosító az Érintettet legkésőbb
a hatálybalépés napját megelőző munkanapon, az Ügyfél-
szolgálatán kifüggesztett módosított dokumentumok
útján értesíti és a módosított rendelkezéseket a honlap-
ján is közzéteszi. Az Érintett a módosítás tartalmáról a
függő biztosításközvetítő ügynökök biztosításközvetítői
irodájában is tájékozódhat.



Adatkezelés megnevezése és célja Adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre
Adatok tárolásának 
időtartama

Direkt marketing tárgyú 
megkeresések közlése.

GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása.
Az Érintett neve, postai
levelezési címe, email
címe, telefonszáma. Az adatkezeléshez való

hozzájárulás visszavo-
násáig.

A még nem véglegesített ajánlattal
 kapcsolatos adatkezelés. Az adatkeze-
lés célja a szerződéskötési folyamat
 lezárása és a szerződés megkötése.

GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása.

Az Érintett által a szerző-
déskötéshez, nyomtat-
vány kitöltéséhez meg-
adott személyes adatok,
a biztosítási szerződés
teljesítése során kelet-
kező személyes adatok.
A biztosítási szerződés
teljesítése szempontjá-
ból releváns egészség-
ügyi kockázatok megál-
lapítását szolgáló, a
Biztosított által átadott,
vagy a Biztosított felha-
talmazása alapján har-
madik személytől be-
szerzett egészségügyi
adatok. A Biztosító kizá-
rólag a biztosítási szer-
ződés teljesítéséhez fel-
tétlen szükséges, a
Biztosított egészségi ál-
lapotára vonatkozó ada-
tokat kezeli („Egészség-
ügyi adatkezelés”).

A biztosítási kockázatok felmérése.
GDPR 6. cikk (1) b) – a biztosítási szerződés megkötéséhez 
és teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

A biztosítási szerződés
hatályának fennállása
alatt

A biztosítási szerződésre vonatkozó
ajánlat elutasítása.

A FATCA szabályozásban meghatáro-
zott kötelezettségek (pl. adattovábbí-
tás) teljesítése. 

GDPR 6. cikk (1) c) – a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A jogi kötelezettséget a
FATCA szabályozás, így többek között a Magyarország Kormá-
nya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzet-
közi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás
végrehajtásáról szóló Megállapodás ki hirdetéséről, valamint az
ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi
XIX. törvény keletkezteti.

A biztosítási szerződés
hatályának fennállása
alatt, és a biztosítási
jogviszony megszűné-
sét  követően a Bizto-
sító igényérvényesítése
esetén az igényérvé-
nyesítési  határidő letel-
téig kezeli az adatokat.

A CRS szabályozásban meghatározott
kötelezettségek (pl. adóilletőség meg-
állapítása) teljesítése.

GDPR 6. cikk (1) c) – a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A jogi kötelezettséget a
CRS szabályozás, így többek között a pénzügyi számlákkal kap-
csolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes ható-
ságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló
2015. évi CXC. törvény, valamint az adó- és egyéb közterhekkel
kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes
szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény keletkezteti.

A Biztosító pénzmosás megelőzésével
kapcsolatos kötelezettségei 
(pl. az ügyfél-átvilágítási intézkedések)
teljesítése.

GDPR 6. cikk (1) c) – a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A jogi kötelezettséget a biz-
tosítási jogviszony, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finan-
szírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény keletkezteti.

A Biztosító szolgáltatás teljesítésével
kapcsolatos kötelezettségeinek 
(pl. kifizetés teljesítése) elvégzése.

GDPR 6. cikk (1) c) – a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A jogi kötelezettséget a biz-
tosítási jogviszony, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény keletkezteti.

Az Érintett adóazonosító
jele.

A biztosítási szerződés megkötése.

GDPR 6. cikk (1) b) – a biztosítási szerződés megkötéséhez 
és teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

Az Érintett által a szerző-
déskötéshez, nyomtat-
vány kitöltéséhez meg-
adott személyes adatok,
a biztosítási szerződés
teljesítése során kelet-
kező személyes adatok.
Amennyiben az adott
adatkezelési cél teljesí-
tése érdekében szüksé-
ges, Egészségügyi adat-
kezelés.

A biztosítási szerződés
hatályának fennállása
alatt

A biztosítási szerződés módosítása.

A biztosítási szerződés állományban 
tartása.

A biztosítási szolgáltatási igény
 elbírálása.

GDPR 6. cikk (1) b) – a biztosítási szerződés megkötéséhez 
és teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

A biztosítási szerződés
hatályának fennállása
alatt, és a biztosítási
jogviszony megszűné-
sét  követően a Bizto-
sító igényérvényesítése
esetén az igényérvé-
nyesítési  határidő letel-
téig kezeli az adatokat.

A biztosítási szerződés teljesítése, 
ideértve a biztosítási szolgáltatás 
teljesítését is.

Az Érintett biztosítási szerződésből 
származó követeléseinek megítélése.

A biztosítási szerződésből származó 
jogi igényekkel szembeni védekezés 
előterjesztése.

GDPR 6. cikk (1) c) – a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A jogi kötelezettséget a biz-
tosítási szerződés, a Bit., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, továbbá az adott jogterületre vonatkozó ágazati
jogszabály keletkezteti.

A Biztosító biztosítási szerződésből
eredő igényeinek érvényesítése.

GDPR 6. cikk (1) c) – a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A jogi kötelezettséget a biz-
tosítási szerződés, a Bit., továbbá a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény keletkezteti.

A biztosítási szerződéses jogviszonnyal
kapcsolatos bírósági, hatósági megke-
resések megválaszolása.

GDPR 6. cikk (1) c) – a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A jogi kötelezettséget a biz-
tosítási szerződés, a Bit., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, továbbá az adott jogterületre vonatkozó ágazati
jogszabály keletkezteti.

A biztosítási szerződés megszüntetése.
GDPR 6. cikk (1) b) – a biztosítási szerződés megkötéséhez 
és teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

Számviteli bizonylatok megőrzésére 
vonatkozó kötelezettség teljesítése.

GDPR 6. cikk (1) c) – a Biztosító számviteli bizonylatok megőr-
zésére vonatkozó, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
(„Számvtv.”) 169. § szerinti jogi kötelezettsége.

A számviteli bizonylato-
kon szereplő személyes
adatok.

A Számvtv. 169. § 
szerinti 8 évig.

A Biztosító az Érintett következő személyes adatait, az itt meghatározott célból, jogalapon, és időtartamban kezeli:

A személyes adatok kezelésére adott hozzájárulást az Érintett bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Érintett Egészségügyi adatkezelésének jogalapja az Érintett írásbeli hozzájárulása.
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